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І. Паспорт 

обласної Програми розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської 

області на 2021-2025 роки (далі - Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Чернігівська обласна державна адміністрація 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми  

Указ Президента України від 09.02.2016 року 

№42/2016 «Про Національну стратегію з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період 

до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб 

життя – здорова нація», Закон України «Про 

фізичну культуру і спорт», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації «Про 

розроблення проєкту обласної Програми розвитку 

фізичної культури і спорту на  2021-2025 роки» від 

25.06.2020 року № 323  

3. Розробник Програми  Департамент сім'ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

4. Співрозробники 

Програми  

Управління освіти і науки облдержадміністрації,  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

5. Відповідальний 

виконавець Програми  

Департамент сім'ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

6. Учасники Програми  Управління освіти і науки облдержадміністрації; 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації; Чернігівське обласне 

відділення (філія) Комітету з питань фізичного 

виховання та спорту МОН; ГО відділення НОК 

України в Чернігівській області; обласні організації 

ФСТ «Колос», ФСТ «Україна», ФСТ «Спартак», 

ФСТ «Динамо»; комунальні заклади ШВСМ та 

ШВСМ з ігрових видів спорту, обласні ДЮСШ; 

Чернігівський регіональний центр з фізичної 

культури і спорту «Інваспорт»; обласний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; 

відділи (сектори) у справах сім’ї, молоді та спорту 

територіальних громад  

7. Термін реалізації  2021 - 2025 роки  

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми  

 

обласний бюджет, бюджети  місцевого 

самоврядування 
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9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього  

2 239 083,0 тис. грн 

у тому числі:  

кошти обласного 

бюджету 

479 041,0 тис. грн 

інші джерела 1 760 042,0 тис. грн 
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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Стан фізичного здоров’я населення області та стан сфери фізичної 

культури і спорту є суттєвим викликом, що характеризується певними 

негативними чинниками і тенденціями, основними серед яких є: 

- негативна демографічна ситуація, яка зумовлюється щорічним 

зменшенням кількості населення області; 

- недостатньо сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного 

виховання та масового спорту як важливого чинника фізичного і соціального 

благополуччя, поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя та 

подовження його тривалості; 

- погіршення стану здоров'я населення, що призводить до зменшення 

рівня працездатності та витривалості при фізичних навантаженнях;  

- збільшення на 6,5 відсотків, порівняно з 2017 роком, кількості дітей та 

учнівської молоді віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної 

групи, що спричиняє зменшення кількості дітей і молоді, залучених до 

систематичних занять в дитячо-юнацьких спортивних школах; 

- недостатньо скоординована робота між суб'єктами фізичної культури і 

спорту на етапах спортивного удосконалення та підготовки спортсменів 

високого класу; 

- посилення впливу на спортивні результати нових та інноваційних 

технологій; 

- невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових 

стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме 

фінансового, матеріально-технічного, організаційного, кадрового, науково-

методичного, медико-біологічного, інформаційного; 

Прийняття обласної Програми надасть можливість і сприятиме 

виконанню, визначених керівництвом держави, завдань відповідно до 

сучасних потреб економічного і соціального розвитку території. 

1. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування 

необхідності її розв'язання  

Основні причини виникнення проблем, пов'язаних із кризовою 

ситуацією у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються такими 

чинниками: 

- обмежена рухова активність населення, нераціональне та 

незбалансоване харчування, зловживання спиртними і наркотичними 

речовинами, тютюнопаління, фактори асоціальної поведінки в суспільстві; 

- низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та 

резервного спорту; 

- недостатність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити 

потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних 

потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

- невідповідність наявних спортивних баз європейським та світовим 

стандартам якості; 
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- низький рівень пропаганди в засобах масової інформації та просвіти 

населення щодо усвідомлення цінності здоров'я, відповідального ставлення 

батьків до виховання своїх дітей та не сформовано ефективну систему 

стимулювання населення до збереження свого здоров'я; 

- невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту, 

низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору 

цієї сфери; 

- низький рівень медичного та медико-біологічного забезпечення осіб, 

що займаються фізичною культурою і спортом, та підготовки спортсменів 

високого класу; 

- вкрай недостатнє бюджетне фінансування та недостатнє залучення 

позабюджетних коштів; 

- відсутність преференцій для бізнес-структур, які б стимулювали 

інвестування у сферу фізичної культури і спорту; 

- відсутність законодавчих актів, які б визначали нормативи відрахувань 

від надприбутків ігрового, тютюнового та алкогольного бізнесу на розвиток 

спортивної інфраструктури.   

Незважаючи на проблеми, які виникли в державі та суспільстві, питання 

розвитку фізичної культури і спорту залишається одним із пріоритетних 

напрямків державної політики. 

Станом на 01.10.2020 року в області функціонує:  

-  обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,  

-  два міських центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

- Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт», 

- дві школи вищої спортивної майстерності (одна із них: ШВСМ з 

ігрових видів спорту), 

- 46 спортивних шкіл, з яких: ДЮСШ системи освіти – 24, ДЮСШ ФСТ 

«Колос»  - 7, ДЮСШ ФСТ «Україна» - 2, ДЮСШ ФСТ «Спартак» - 1, ДЮСШ 

органів державного управління – 12, у т.ч.  ДЮСШ осіб з інвалідністю – 1. 

Більша частина матеріально-технічної бази спортивної сфери області є 

приватною і застарілою, оскільки відсутня фінансова можливість її оновлення. 

Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі 

використання програмно-цільового методу потребує розроблення, 

затвердження та виконання протягом 2021 - 2025 років обласної Програми 

розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки. 

2. Визначення оптимального варіанту розв'язання проблеми на 

основі порівняльного аналізу можливих варіантів 

Подальший розвиток фізичної культури і спорту може бути 

забезпечений за такими варіантами. 

Перший варіант передбачає збереження традиційної системи розвитку 

фізичної культури і спорту, спрямованої на збереження стабільно-середньої 

ситуації, яка включає епізодичні та розрізнені заходи з розв'язання нагальних 

та тимчасових проблем організації дозвілля населення і підготовки 
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національних збірних команд, що не дасть позитивного результату і ще більше 

загострить нинішню кризову ситуацію в Україні. 

Другий, оптимальний варіант передбачає ефективну реалізацію 

Програми шляхом використання програмно-цільового методу та концентрації 

зусиль центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості, інших суб'єктів сфери фізичної культури і спорту із 

залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування на 

виконання пріоритетних завдань. 

3. Визначення понять 

Вид спорту - різновид змагальної діяльності у спорті, що здійснюється з 

дотриманням визначених правил. Види спорту поділяються на групи: 

олімпійські види спорту - види спорту, включені до програми 

Олімпійських ігор; 

неолімпійські види спорту - види спорту, не включені до програми 

Олімпійських ігор;  

види спорту інвалідів - види спорту, включені до програм 

Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, та види спорту, не включені до 

програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь особи з 

інвалідністю; 

громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості - 

об'єднання громадян, яке створюється з метою задоволення потреб його членів 

у сфері фізичної культури і спорту; 

єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України - документ, у якому на відповідний рік визначаються 

організаційні та фінансові питання щодо забезпечення проведення відповідних 

заходів та який затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та 

спорту, у встановленому ним порядку;  

заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, що забезпечує 

розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема, надання фізкультурно-

спортивних послуг. Закладами фізичної культури і спорту, зокрема, є: 

спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані навчальні 

заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри 

олімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного 

здоров'я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю; 

масовий спорт (спорт для всіх) - діяльність суб'єктів сфери фізичної 

культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей під 

час їх дозвілля для зміцнення здоров'я; 

навчально-тренувальні збори - спортивні заходи, що здійснюються 

організаторами спортивних заходів для підготовки спортсменів до участі у 

спортивних змаганнях; 

неолімпійський спорт - напрям спорту, пов'язаний з організацією та 

проведенням спортивних змагань з неолімпійських видів спорту та 

підготовкою спортсменів до цих змагань; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125460.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125460.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125460.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091724.html
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олімпійський спорт - напрям спорту, пов'язаний з організацією та 

проведенням спортивних змагань з олімпійських видів спорту та підготовкою 

спортсменів до цих змагань; 

організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів - 

юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала 

(ініціювали) та проводить (проводять) фізкультурно-оздоровчі або спортивні 

заходи та здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше 

забезпечення підготовки і проведення цих заходів; 

спорт - діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, 

спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у 

фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленості шляхом проведення 

спортивних змагань та відповідної підготовки до них. Спорт має такі напрями: 

дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, спорт вищих 

досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів, олімпійський спорт, 

неолімпійський спорт, спорт осіб з інвалідністю тощо; 

спорт осіб з інвалідністю - напрям спорту, пов'язаний з організацією та 

проведенням спортивних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю та 

підготовкою спортсменів до цих змагань; 

спортивна діяльність - заходи, що здійснюються суб'єктами сфери 

фізичної культури і спорту для розвитку спорту; 

спортивні заходи - спортивні змагання та/або навчально-тренувальні 

збори; 

спортивне змагання - захід, що проводиться організатором спортивних 

заходів з метою порівняння досягнень спортсменів та визначення переможців 

відповідно до правил спортивних змагань з видів спорту та затвердженого 

організатором спортивних заходів положення (регламенту) про ці змагання, 

що відповідає визначеним центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та 

спорту вимогам; 

спортивна споруда - нерухоме майно, призначене для занять фізичною 

культурою і спортом; 

спортсмен - фізична особа, яка систематично займається певним видом 

(видами) спорту та бере участь у спортивних змаганнях; 

суб'єкти сфери фізичної культури і спорту - фізичні або юридичні 

особи, які здійснюють свою діяльність з метою розвитку фізичної культури і 

спорту. Суб'єктами сфери фізичної культури і спорту є: фізичні особи, які 

займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі спортсмени; фахівці 

сфери фізичної культури і спорту; заклади фізичної культури і спорту; 

відповідні органи влади; 

фізкультурно-оздоровча діяльність - заходи, що здійснюються 

суб'єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку фізичної культури; 

фізкультурно-оздоровчі заходи - заходи, що здійснюються 

організаторами фізкультурно-оздоровчих заходів для залучення різних груп 

населення до занять фізичною культурою; 
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фізкультурно-спортивні послуги - організація та проведення суб'єктами 

сфери фізичної культури і спорту фізкультурно-оздоровчої діяльності та/або 

фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю або підготовки 

спортсменів до змагань з видів спорту, визнаних в Україні; 

фізична культура - діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і 

спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей з метою їх 

гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового способу 

життя. Фізична культура має такі напрями: фізичне виховання різних груп 

населення, масовий спорт, фізкультурно-спортивна реабілітація; 

фізичне виховання різних груп населення - напрям фізичної культури, 

пов'язаний з процесом виховання особи, набуттям нею відповідних знань та 

умінь з використання рухової активності для всебічного розвитку, 

оздоровлення та забезпечення готовності до професійної діяльності та 

активної участі в суспільному житті; 

фізична підготовка - складова фізичного виховання різних груп 

населення, яка полягає у формуванні рухових умінь та навичок людини, 

розвитку її фізичних якостей і здібностей з урахуванням особливостей 

професійної діяльності; 

фізкультурно-спортивна реабілітація - система заходів, розроблених із 

застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров'я особи та спрямованих 

на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною культурою і 

спортом функціональних можливостей її організму для поліпшення фізичного 

і психологічного стану. 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі та 

спорту на Чернігівщині як важливому фактору здорового способу життя, 

профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення 

умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню 

фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей 

організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного 

іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві. 

Досягнення мети буде здійснено,  зокрема, за рахунок: 

- створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом 

дітей, молоді; 

- збільшення кількості дітей, охоплених заняттями фізичною 

культурою та спортом; 

- покращення стану матеріально-технічної бази ДЮСШ; 

- підвищення рівня кваліфікації кадрів фізичної культури та спорту; 

- створення умов для збереження діючих та відновлення роботи 

непрацюючих дитячих закладів фізичної культури та спорту; 

- залучення широких верств населення до масового спорту, 

популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;  

- максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-

юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі 

олімпізму. 
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ІV. Перелік завдань і заходів Програми  

Протягом 2021-2025 років планується здійснити комплекс заходів, 

спрямованих на створення умов: 

- для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, 

за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення, у 

Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до 

законів України, у правоохоронних органах, рятувальних та інших службах, в 

місцях попереднього ув'язнення та в установах виконання покарань; 

- з підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту 

вищих досягнень, спорту осіб з інвалідністю та ветеранів; 

- для забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів 

спорту, видів спорту для осіб з інвалідністю та видів спорту, не включених до 

програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь особи з 

інвалідністю; 

-  поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, 

матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, 

інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту. 

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

Розв'язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом: 

- підтримки закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності та залучення 

до навчально-тренувального процесу провідних тренерів; 

- підтримки діяльності обласного центру фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх», регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт»; 

- підтримки та розвитку олімпійського, паралімпійського та 

дефлімпійського руху шляхом виплати грошових винагород спортсменам з 

олімпійських видів спорту та їх тренерам, виплати стипендій провідним та 

перспективним спортсменам, провідним спортсменам – кандидатам на участь 

в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх (Додаток 4, 

Додаток 5 та Додаток 6 ); 

- удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають 

високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних 

занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення 

їх до системи резервного спорту (через ДЮСШ); 

- взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості та іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту; 

- врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту 

та вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету; 

- поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази 

закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл; 

- будівництва спортивних споруд, реконструкції та модернізації 

діючих, щорічного будівництва універсальних ігрових майданчиків з 

синтетичним покриттям (штучна трава);  
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- облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, рекреаційних 

зон, парків відпочинку, спортивних споруд та інших місць для активного 

дозвілля населення; 

- впровадження дієвої системи підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців спортивної сфери, проведення навчальних семінарів, тренінгів для  

тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту; 

- популяризації здорового способу життя та подолання стану 

суспільної байдужості до здоров'я нації, у тому числі за рахунок широкого 

впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в 

усіх засобах масової інформації та заборони усіх прямих та прихованих видів 

реклами алкоголю, тютюну тощо; 

- удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, 

тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту; 

- розширення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і 

спорту. 

VI. Результативні показники виконання Програми, визначення її 

ефективності 

Виконання Програми дасть можливість: 

- збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської 

молоді; 

- підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку 

населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 1 - 2 відсотки рівня 

охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня; 

- залучити до 20 відсотків дітей та молоді 6 - 23 років до занять у 

дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку 

резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних 

команд; 

- забезпечити збереження передових позицій успішної участі 

чернігівських спортсменів у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях 

різного рівня; 

- досягти насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що 

надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій 

громадян до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень 

забезпеченості населення спортивними залами, плавальними басейнами та 

спортивними майданчиками з розрахунку на 10 тис. осіб (очікуване щорічне 

зростання на 2 відсотки), які б давали можливість забезпечити на даних 

спорудах мінімальний (науково обґрунтований) обсяг рухової активності; 

- створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації 

осіб з інвалідністю і осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

- підвищити рівень авторитету Чернігівщини у всеукраїнському 

спортивному співтоваристві. 

Результативні показники викладені в додатку 3 до Програми.  
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VII. Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, 

необхідних для виконання Програми, строки та етапи виконання 

Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у 

сфері фізичної культури та спорту в області. 

Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2025 року.  

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за 

рахунок загального обсягу асигнувань обласного бюджету, які 

передбачаються у кошторисах відповідних виконавців Програми, а також  

інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з 

конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному 

бюджетному періоді. В поточному бюджетному періоді обсяг фінансування 

може коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що 

вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення 

відповідних видатків. 

Орієнтовне ресурсне забезпечення обласної Програми наведено у 

додатку 1. 

VІІІ. Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 2. 

ІX. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. 

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на обласну 

державну адміністрацію та постійну комісію обласної ради з питань сім’ї,  

молоді, спорту та туризму. 

Про хід реалізації Програми Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації щорічно звітує перед постійною комісією з питань сім’ї, 

молоді, спорту та туризму обласної ради. 

 

Директор Департаменту сім'ї, молоді  

та спорту Чернігівської обласної  

державної адміністрації      Андрій КУЖЕЛЬ 
 



 

 

Додаток 1 

до обласної Програми 

розвитку фізичної 

культури та спорту 

Чернігівської області 

на 2021 - 2025 роки 

  

 

Додаток 1Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми  
 

тис. грн 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання 

програми І ІІ ІІІ IV V 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, всього 

у тому числі: 
416101,0 438253,0 482402,0 452978,0 449349,0 2239083,0 

обласний бюджет 80497,0 87604,0 95177,0 103331,0 112432,0 479041,0 

Інші джерела 335604,0 350649,0 387225,0 349647,0 336917,0 1760042,0 

 
Розрахунки здійснені з урахуванням зростання індексу споживчих цін 

 

 

Директор Департаменту сім'ї, молоді  

та спорту Чернігівської обласної  

державної адміністрації             Андрій КУЖЕЛЬ 

 

В.о. директора Департаменту сім'ї, молоді  

та спорту Чернігівської обласної  

державної адміністрації             Андрій ШЕМЕЦЬ  



 

 

Додаток 2 

до обласної 

Програми розвитку 

фізичної культури та 

спорту Чернігівської 

області на 2021 - 

2025 роки 

Додаток 2  

Напрямки діяльності та заходи Програми  

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Створення умов для 

забезпечення 

оптимальної рухової 

активності різних груп 

населення для зміцнення 

здоров’я з урахуванням 

інтересів здібностей та 

індивідуальних 

особливостей кожного 

1) Організація та проведення  

фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходів для різних 
верств населення, у т.ч. 

фізкультурно-спортивними 

товариствами, центрами 
фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 1035,0 170,0 187,0 205,0 226,0 247,0 Збільшення   

кількості 

населення 
охопленого 

фізкультурно-

оздоровчими 
видами 

спорту. 
Максимальне 

охоплення 

населення 
фізкультурно-

оздоровчою 

роботою у 
навчальних 

закладах та за 

місцем 

проживання 

громадян 

ОЦФЗН 

«Спорт для всіх» 

Обласний бюджет 429,0 70,0 77,0 85,0 94,0 103,0 

Обласні організації 

фізкультурно-
спортивних товариств  

«Динамо», «Спартак», 

«Україна», «Колос» 

Обласний бюджет 

 

4018,0 640,0 

  

714,0 795,0 885,0 984,0 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів  

ФСТ «Динамо» Інші джерела 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

2) Розвиток мережі та 

забезпечення діяльності 
сучасних центрів і клубів, які 

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет - - - - - - Покращення 

фізичної 
підготовки 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

надаватимуть доступні та 
якісні фізкультурно-спортивні 

послуги різним групам 

населення, у т.ч. в  
територіальних громадах 

Територіальні громади Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів різних груп 
населення 

протягом дії 

Програми. 

3) Забезпечення належних 
умов для організації навчання 

плаванню у плавальних 

басейнах, місцях масового 
відпочинку громадян на воді, в 

оздоровчих і спортивних 

таборах 

2021-
2025 

роки 

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

 

- - - - - - Збільшення 
кількості 

басейнів та 

спеціально 
облаштованих 

місць для 

навчання 

плавання у 
місцях 
масового 

відпочинку 

громадян на 
воді, в 

оздоровчих і 

спортивних 

таборах. 

ОЦФЗН 
«Спорт для всіх» 

Обласний бюджет 
 

60,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

4) Сприяння введенню до 

штатних розписів суб’єктів 
господарювання посади 

інструктора з фізичної 

культури,  а  в територіальних 
громадах  посад фахівців з 

фізичної культури і спорту  

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 
 

- - - - - - Покращення  

розвитку 
фізичної 

культури та 

спорту в 
об’єднаних 

територіаль-

них громадах 
області  

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

5) Забезпечення проведення 

щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості 

населення відповідно до 

постанови КМ України від 9 
грудня 2015 року № 1045 (зі 

змінами) 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет - - - - - - Визначення та 

підвищення 

рівня фізичної 

підготовленос

ті населення 
області, 

покращення 

його здоров’я, 
забезпечення 

здатності до 

високопродукт
ивної праці. 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6) Забезпечення проведення 
щороку масових фізкультурно-
оздоровчих і спортивних 
заходів та галузевих спартакіад 
серед усіх верств і категорій 
населення  

2021-
2025 

роки 

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Збільшення 
кількості 

громадян, 

залучених до 
занять 

фізичною 

культурою та 
спортом, 

організованих 

та проведених  
обласними 

ФСТ та 
федераціями з 

видів спорту. 

Обласні федерації з 
видів спорту 

Обласний бюджет 
 

- - - - - - 

ГО відділення НОК 

України в Чернігівській 

обл. 

Обласний бюджет 

 

1350,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

7) Забезпечення організації і 

проведення офіційних 

фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів серед 

ветеранів спорту 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

- - - - - - Збільшення 

офіційних 

фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних 

заходів та 
учасників 

серед 

ветеранів 
спорту 

ОЦФЗН 
«Спорт для всіх» 

Обласний бюджет 
 

95,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

8) Забезпечення організації і 

проведення заходів зі спорту 

для інвалідів, учасників АТО, 
інших  вразливих категорій 

громадян 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Збільшення 

фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних 

заходів,  

створення 
дієвої системи  

організації та 
проведення 

цих заходів 

серед людей з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

ЧРЦ з фізичної культури 

і спорту «Інваспорт» 

Обласний бюджет 

 

60,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 

ОЦФЗН 

«Спорт для всіх» 

Обласний бюджет 

 

60,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

9) Забезпечення надання у 
користування ( в т.ч. на 
пільгових умовах) спортивних 
споруд для проведення 
фізкультурно-оздоровчої та 
реабілітаційної роботи серед 
інвалідів 

2021-
2025 

роки 

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

- 

- - - - - 

Покращення 
забезпеченості  

спортивними 

спорудами (в 
т.ч. на 

пільгових 

ЧРЦ з фізичної культури 

і спорту «Інваспорт» 

Обласний бюджет 

 

25,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів умовах) для 
проведення 

фізкультурно-

оздоровчої та 
реабілітаційно

ї роботи для 

людей з 
обмеженими 

фізичними 

можливостями 
сприяння  

прийняттю 
відповідних 

рішень 

виконавчими 
органами про 

надання пільг 
10) Підтримка в 
організаційному та 
матеріально-технічному 
забезпеченню діяльності 
громадських організацій 
фізкультурно-спортивного 
спрямування, спортивних 
клубів та ін. 

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

- - - - - - Збільшення 

кількості 
дітей, юнаків і 

дівчат, 

дорослого 
населення, які 

беруть участь 

у чемпіонатах, 
кубках, 

спартакіадах 

та інших 
спортивно-

масових 

заходах 
Покращення в 

організаційно

му та 
матеріально-

технічному 

забезпеченню 
діяльності 

ГО відділення НОК 

України в Чернігівській 

обл. 

Обласний бюджет 

 

2230,0 370,0 404,0 442,0 484,0 530,0 

Обласні організації 

фізкультурно-

спортивних товариств  
«Динамо», «Спартак», 

«Україна», «Колос» 

Обласний бюджет 

 

8265,0 1353,0 

 

1490,0 1639,0 1802,0 1981,0 

Територіальні громади Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

ФСТ «Динамо» Інші джерела 1032,0 224,0 202,0 202,0 202,0 202,0 

  

11) Залучення інститутів 
громадського суспільства до 
розроблення та формування 
програм (проєктів, заходів) 
фізкультурно-спортивного 
спрямування для реалізації 
яких після проведення 
конкурсного відбору надається 
фінансова підтримка за 

2021-

2025 
роки 

Громадські об’єднання 

та їх відокремлені 
підрозділи із статусом 

юридичної особи 

Обласний бюджет 

 
 

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Збільшення 

ролі інститутів 
громадського 

суспільства у 

формуванні 
умов 

всебічного 

гармонійного 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

рахунок бюджетних коштів. розвитку 
людини, 

пропаганди 

здорового 
способу 

життя, 

зміцнення 
здоров’я, 

змістовного 

дозвілля і 
патріотичного 

виховання 
молоді, 

продовження 

творчої 
активності та 

життя 

населення, 
самореалізації 

молодих 

людей через 
спорт вищих 

досягнень 

2 Сприяння створенню 

умов для підвищення 

ефективності фізичної 

підготовки у Збройних 

Силах, інших військових 

формуваннях, утворених 

відповідно до законів, та 

правоохоронних органах 

1) Сприяння створенню умов 
для підвищення рівня фізичної 
підготовки молоді для 
проходження служби у 
Збройних Силах України, 
інших військових 
формуваннях, у т.ч. шляхом 
проведення відповідних 
фізкультурно-спортивних 
заходів, зокрема І-го і ІІ-го 
етапів Всеукраїнської 

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

181,0 30,0 33,0 36,0 39,0 43,0 Покращення 

фізичної 
підготовки 

призовників. 

Залучення  до 
участі у 

спартакіаді 

представників 
допризовної 

молоді. 

Управління освіти і 

науки 
облдержадміністрації,  

ЧОВ(Ф) Комітету ФВС 

МОН 

Обласний бюджет 

 

      

Обласна організація 
ФСТ «Динамо» 

Обласний бюджет 
 

230,0 60,0 25,0 60,0 25,0 60,0 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

спартакіади допризовної 
молоді 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів Збільшення 
учасників – 

представників 

допризовної 
молоді у 

фізкультурно-

спортивних 
заходах. 

Проведення  

ФСТ 
«Динамо» 

заходів в 14 

об'єднаних 

колективах 

фізичної 
культури. 

Кількість 

залучених до 
5000 чоловік 

Інші джерела 117,0 20,0 22,0 23,0 25,0 27,0 

3 Популяризація здорового 

способу життя та 

подолання суспільної 

байдужості до здоров’я 

населення 

 

1) Забезпечення випуску та 

розповсюдження рекламної,  

поліграфічної продукції,  
методичних та наукових 

видань, відеопродукції, 

відеороликів з популяризації 
видів спорту, масової фізичної 

культури та формування 

здорового способу життя, 
підручників, посібників, 

навчальних програм з питань 

фізичного виховання, масового 
спорту, фізкультурно-

спортивної реабілітації з 

метою підвищення рівня 
поінформованості громадян 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

610,0 100,0 110,0 121,0 133,0 146,0 Підвищення  

інтересу 

молоді до 
занять 

спортом і 

фізичного 
виховання, 

залучення 

широких 
верств 

населення до 

масового 
спорту, 

пропаганда 

здорового 
способу життя 

серед молоді 

області. 
Створення 

дієвої системи 
інформування 

населення 

області з 
питань 

фізичного 

виховання, 
масового 

ГО відділення НОК 

України в Чернігівській 

обл. 

Обласний бюджет 

 

150,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 

ОЦФЗН 
«Спорт для всіх» 

Обласний бюджет 
 

85,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

Управління охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

280,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 

самоврядування  

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

спорту, 
фізкультурно-

спортивної 

реабілітації 
Покращення 

випуску 

рекламної,  
поліграфічної 

продукції,  

методичних та 
наукових 

видань, 
відеопродукції 

відеороликів з 

популяризації 
видів спорту 

та формування 

здорового 
способу життя 

2) Забезпечення виготовлення 

та впровадження соціальної 

реклами щодо пропагування 
здорового способу життя, 

фізичної культури та спорту, 

підвищення рівня культури 
харчування, профілактики 

шкідливих звичок 

(тютюнопаління, алкоголізму, 
наркоманії) 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

60,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 Збільшення 

молоді, 

охопленої 
заняттями з 

фізичної 

культури та 
спорту у 

позанавчаль-

ний час. 
Збільшення 

громадян, що 

залучені до 
фізкультурно-

оздоровчої та 

спортивно-
масової 

роботи. 

Управління охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

240,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 

Департамент 
інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

      

ГО відділення НОК 

України в Чернігівській 

обл. 

Обласний бюджет 

 

      

Територіальні громади Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

3) Забезпечення проведення 
інформаційно-просвітницьких 

акцій до дат, визначених ВООЗ 

та МОЗ України: Всесвітнього 
дня здоров’я, Всесвітнього дня 

боротьби з тютюнопалінням, 

Всесвітнього дня боротьби з 
наркоманією, Міжнародного 

дня відмови від паління 

2021-
2025 

роки 

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

 

- - - - - - Покращення 
здоров’я 

населення 

області, 
пропаганда 

здорового 

способу життя 

Управління охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

140,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 

Управління освіти і 

науки 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

- - - - - - 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Територіальні громади Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

4) Забезпечення проведення 

фізкультурно-оздоровчих, 

рекреаційних та 

реабілітаційних заходів для 

різних вікових груп населення 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації  

Обласний бюджет 

 

- - - - - - Збереження та 

зміцнення 

здоров’я, 

профілактика 

захворювань 
для різних 

вікових груп 

населення 

ЧРЦ з фізичної культури 

і спорту «Інваспорт» 

Обласний бюджет 25,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

120,0 10,0 20,0 20,0 30,0 40,0 

Територіальні громади Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

5) Забезпечення підготовки 

спеціалістів з лікувальної 

фізкультури та реабілітації. 
Ввести посади відповідальних 

фахівців в ЛПЗ області або 

укомплектувати існуючі 

2021-

2025 

роки 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

240,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 Надання 

фахової 

допомоги з 
лікувальної 

фізкультури та 

реабілітації 
спортсменам, 

тренерам. 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

6) Забезпечення висвітлення у 
засобах масової інформації 

позитивного впливу на 

здоров’я людини оптимальної 
рухової активності, зокрема на 

телебаченні, в радіопрограмах 

2021-
2025 

роки 

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

610,0 100,0 110,0 121,0 133,0 146,0 Збільшення 
кількості 

населення 

області, що 
займається 

оздоровчою 

фізкультурою 
та масовим 

спортом. 

Управління охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

- - - - - - 

Департамент 

інформаційної діяльності 
та комунікацій з 

громадськістю 

Обласний бюджет 

 

- - - - - - 

Територіальні громади Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

7) Забезпечення висвітлення у 

ЗМІ участі провідних  

спортсменів області в 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет - - - - - - Збільшення 

зацікавленості 

спортивної 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Олімпійських, Юнацьких 
Олімпійських, 

Паралімпійських та 

Дефлімпійських іграх, 
Всесвітніх іграх з єдиноборств, 

Всесвітній шаховій олімпіаді 

Департамент 
інформаційної діяльності 

по комунікаціях з 

громадськістю 
 

Обласний бюджет 
 

- - - - - - молоді у своїх 
перемогах. 

Ознайомлення  

широких 
верств 

населення з 

цінностями 
спорту 

4 Забезпечення 

функціонування та 

удосконалення мережі 

закладів фізичної 

культури і спорту. 

1) Забезпечення діяльності 
мережі дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, відкриття 
нових відділень з видів спорту, 
у т.ч. в територіальних 
громадах  

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет  
 

131812,0 21850,0 23904,0 26151,0 28609,0 31298,0 Залучення 

учнівської 
молоді, дітей 

до занять у 

дитячо-
юнацьких 

спортивних 

школах 

Управління освіти і 

науки 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

95903,0 16809,0 18090,0 19169,0 20312,0 21523,0 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

2) Забезпечення ефективної 
діяльності обласних шкіл 

вищої спортивної майстерності 

(ШВСМ) 

2021-
2025 

роки 

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 

облдержадміністрації 

(КЗ «ЧО ШВСМ» 
КЗ «ЧО ШВСМ з ігрових 

видів спорту») 

Обласний бюджет 105173,0 17434,0 
 

 

19073,0 20866,0 22827,0 24973,0 Якісна 
підготовка 

спортсменів 

до участі в 
міжнародних 

та всеукра-

їнських 
змаганнях 

3) Забезпечення діяльності 

регіонального центру фізичної 

культури і спорту осіб з 
інвалідністю «Інваспорт» та 

відкриття  відділень і філіалів з 

видів спорту в містах та районах  
області 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 
ЧРЦ з фізичної культури 

і спорту «Інваспорт» 

Обласний бюджет 
 
 

21115,0 3500,0 3829,0 4189,0 4583,0 5014,0 Покращення 

роботи 

обласного 
центру 

фізичної 

культури і 
спорту осіб з 

інвалідністю 

«Інваспорт» 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

  

4) Забезпечення  діяльності  

обласного центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для 
всіх» 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 
ОЦФЗН 

«Спорт для всіх» 

Обласний бюджет 

 

 

4990,0 827,0 905,0 990,0 1083,0 1185,0 Збільшення 

кількості 

населення 
області, що 

займається 

оздоровчою 
фізкультурою 

та масовим 

спортом. 

Територіальні громади Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

5 Забезпечення відбору 

осіб, які мають високий 

рівень підготовленості та 

1) Забезпечення проведення  та 

участь у змаганнях різного 

рівня всіх вікових груп 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

 

5196,0 851,0 936,0 1030,0 1133,0 1246,0 Підготовка, 

відбір та 

підтримка 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

здатні під час 

проведення спортивних 

заходів витримувати 

значні фізичні і 

психологічні 

навантаження, для 

подальшого залучення їх 

до резервного спорту 

вихованців ДЮСШ Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації  

ЧОВ(Ф) Комітету ФВС 
МОН 

Обласний бюджет 
 

1680,0 
 

300,0 
 

317,0 
 

335,0 
 

354,0 
 

374,0 
 

талановитих 
вихованців 

ДЮСШ 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

ЧОВ(Ф) Комітету ФВС 

МОН 

Інші джерела 3320,0 600,0 620,0 650,0 700,0 750,0 

2) Забезпечення організації і 

проведення обласних етапів 
спортивних змагань серед 

учнів та студентів 

2021-

2025 
роки 

Управління освіти і 

науки 
облдержадміністрації 

ЧОВ(Ф) Комітету ФВС 

МОН 

Обласний бюджет 

 

427,0 

 

76,0 

 

80,0 

 

85,0 

 

90,0 

 

96,0 

 

Збільшення 

учнівської 
молоді, 

залученої до 

занять з 
фізичної 

культури і 

спорту 
Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

ЧОВ(Ф) Комітету ФВС 
МОН 

Інші джерела 1700,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 

3) Забезпечення підготовки 

учнівських і студентських 

збірних команд області для 

участі  у літніх (зимових) 

Всеукраїнських універсіадах, 
Юнацьких Олімпійських 

фестивалях, Всесвітніх 

гімназіадах, чемпіонатах світу 
та Європи серед учнівської та 

студентської молоді 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет - - - - - - Популяризація 

олімпійського 

руху та 

здорового 

способу 
життя. 

Виявлення 

талановитих 
дітей і молоді 

з відповідними 

здібностями, 
та 

забезпечення 

їх участі у 
літніх 

(зимових) 

Всеукраїн-
ських 

універсіадах, 

Юнацьких 
Олімпійських 

фестивалях, 

Всесвітніх 
гімназіадах, 

Чемпіонатах 

Світу та 
Європи серед 

Управління освіти і 

науки 
облдержадміністрації 

ЧОВ(Ф) Комітету ФВС 

МОН 

Обласний бюджет - - - - - - 

ЧОВ(Ф) Комітету ФВС 
МОН 

Інші джерела 1700,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

учнівської та 
студентської 

молоді 

4) Забезпечення організації і 
проведення змагань серед 

дітей з інвалідністю за 

програмою Всеукраїнської 
спартакіади «Повір у себе», 

інших комплексних змагань і 

спартакіад  

2021-
2025 

роки 

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

 

- - - - - - Виявлення 
талановитих 

дітей з 

відповідними 
здібностями, 

та 

забезпечення 
їх участі у 

Всеукраїнські

й спартакіаді 
«Повір у себе» 

ЧРЦ з фізичної культури 
і спорту «Інваспорт» 

Обласний бюджет 
 

14,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 

КЗ «ЧО ДЮСШ осіб з 

інвалідністю» 

Обласний бюджет 

 

121,0 20,0 22,0 24,0 26,0 29,0 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

5) Забезпечення організації на 

базі оздоровчих дитячих 
таборів спеціалізованих змін 

для учнів дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл з метою 
продовження навчально-

тренувальної роботи під час 
літніх шкільних канікул 

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації 

(ДЮСШ, СДЮШОР) 

Обласний бюджет 

 
 

1040,0 170,0 187,0 206,0 227,0 250,0 Проведення 

безперервної 
підготовки та 

оздоровлення  

100% 
вихованців 

ДЮСШ та 
СДЮШОР під 

час літніх 

шкільних 
канікул у тому 

числі дітей з 

обмеженими 
фізичними 

можливостями 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

6) Забезпечення 

функціонування штатної 
спортивної команди 

резервного спорту 

Чернігівської області 

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет 11775,0 1952,0 2135,0 2336,0 2556,0 2796,0 Підтримка 

талановитих 
спортсменів 

6 Підтримка та розвиток 

олімпійського, 

неолімпійського, 

паралімпійського та 

дефлімпійського руху 

1) Забезпечення підготовки та 

участі спортсменів області 

різних вікових груп у 
спортивних заходах 

селищного, міського, 

районного, обласного, 
всеукраїнського і 

міжнародного рівня з 

олімпійських видів спорту 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

 

14793,0 2423,0 

 

 

2665,0 2932,0 3225,0 3548,0 Підвищення 

рівня 

готовності 
спортсменів 

до змагань. 

Якісна 
підготовка, 

проведення 

НТЗ до 
міжнародних 

та всеукраїн-

Територіальні громади  Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ських змагань 
з олімпійських 

видів спорту. 

2) Забезпечення підготовки та 

участі спортсменів області 

різних вікових груп у 
спортивних заходах 

селищного, міського, 

районного, обласного, 
всеукраїнського і 

міжнародного рівня з 

неолімпійських видів спорту 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

 

2137,0 350,0 385,0 424,0 466,0 512,0 Підвищення 

рівня 

готовності 
спортсменів 

до змагань. 

Якісна 
підготовка, 

проведення 

НТЗ до 
міжнародних 

та всеукраїн-

ських змагань 
з неолімпійсь-

ких видів 

спорту. 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

3) Забезпечення  підготовки та 
участі спортсменів області 

різних вікових груп у 

спортивних заходах 
всеукраїнського та 

міжнародного рівня з видів 

спорту інвалідів 

2021-
2025 

роки 

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

 

- - - - - - Підвищення 
рівня 

готовності 

спортсменів 
до змагань. 

Якісна 

підготовка, 
проведення 

НТЗ до 

міжнародних 
та всеукраїн-

ських змагань 

з  видів спорту 

осіб з 

інвалідністю. 

ЧРЦ з фізичної культури 
і спорту «Інваспорт» 

Обласний бюджет 
 

610,0 100,0 110,0 121,0 133,0 146,0 

КЗ «ЧО ДЮСШ осіб з 

інвалідністю» 

Обласний бюджет 

 

888,0 145,0 160,0 176,0 194,0 213,0 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

4) Забезпечення  підготовки  
провідних спортсменів області 

до складу  збірних команд 

України для участі в 
Олімпійських, 

Паралімпійських та 

2021-
2025 

роки 

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 

облдержадміністрації 

(КЗ «ЧО ШВСМ» 
КЗ «ЧО ШВСМ з ігрових 

видів спорту») 

Обласний бюджет 
 

36424,0 5966,0 6563,0 7219,0 7941,0 8735,0 Відбір кращих 
спортсменів 

до збірних 

команд 
області з 

олімпійських, 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дефлімпійських іграх, 
Всесвітніх іграх з 

неолімпійських видів спорту, 

Юнацьких Олімпійських та 
Європейських іграх, Всесвітніх 

іграх з єдиноборств, Всесвітній 

шаховій олімпіаді 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів неолімпій-
ських видів 

спорту. 

 

5) Забезпечення матеріального 
і морального заохочення, 
запровадження стипендій та 
інших  виплат спортсменам – 
чемпіонам, призерам  
Олімпійських, 
Паралімпійських та 
Дефлімпійських ігор, 
Всесвітніх ігор з 
неолімпійських видів спорту, 
Юнацьких Олімпійських та 
Європейських ігор, Всесвітніх 
ігор з єдиноборств, Всесвітніх 
шахових олімпіад, інших 
змагань міжнародного рівня та 
їх тренерам  

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

 

4971,0 850,0 915,0 987,0 1066,0 1153,0 Виплата 

провідним та 

перспектив-
ним 

спортсменам 

стипендій та 
винагород .. 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

 

6) Забезпечення вирішення 
соціально-побутових проблем 
спортсменам, які посіли 
призові місця на Олімпійських, 
Паралімпійських та 
Дефлімпійських іграх, 
Всесвітніх іграх з 
неолімпійських видів спорту, 
Юнацьких Олімпійських та 
Європейських іграх, Всесвітніх 
іграх з єдиноборств, Всесвітній 
шаховій олімпіаді, інших 
змагань міжнародного рівня та 
їх тренерам 

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 
 

3054,0 500,0 550,0 605,0 666,0 733,0 Допомога 

спортсменам  
у вирішенні 

соціально-

побутових 
питань 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

 Інші джерела 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

7) Забезпечення проведення 

заходів з профілактики 
(запобігання) застосування 

допінгу у спорті. 

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації  

Обласний бюджет - - - - - - Збільшення 

вимог до 
тренерів, 

проведення 

роз’яснюваль-



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Управління охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 
 

- - - - - - ної роботи 
серед 

спортсменів. 
Формування в 
суспільстві 

негативного 

відношення до 
допінгу і 

підтримка 

чесного і 
здорового 

спорту. 
8) Забезпечення якісного 
медичного обслуговування та 
медичного супроводу 
провідних спортсменів області, 
учнів ДЮСШ, ШВСМ, 
постійного медичного 
контролю при проведенні 
спортивних заходів селищного, 
міського, районного, 
обласного, всеукраїнського і 
міжнародного рівня з різних 
видів спорту 

2021-
2025 

роки 

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 

облдержадміністрації  

Обласний бюджет 
 

 

557,0 100,0 105,0 111,0 117,0 124,0 Збереження та 
зміцнення 

здоров’я 

спортсменів, 
профілактика 

захворювань 

КЗ «ЧО ШВСМ» 
КЗ «ЧО ШВСМ з ігрових 

видів спорту» 

Обласний бюджет 1831,0 300,0 
 

330,0 363,0 399,0 439,0 

ДЮСШ, СДЮШОР Обласний бюджет 1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації 

ЧОВ(Ф) Комітету ФВС 
МОН 

Обласний бюджет 
 

68,0 12,0 13,0 14,0 14,0 15,0 

Управління охорони 

здоров’я 
облдержадміністрації 

 - - - - - - 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

ЧОВ(Ф) Комітету ФВС 

МОН 

Інші джерела 150,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

7 Розбудова спортивної 

інфраструктури, у тому 

числі будівництва та 

модернізації спортивних 

споруд, із залученням 

коштів інвесторів 

1).Сприяння створенню 
спортивної інфраструктури для 
занять фізичної культурою і 
спортом, зокрема забезпечення 
будівництва модернізації, 
реконструкції, капітального 
ремонту, проєктування і 
оснащення спортивних споруд 
та закладів фізичної культури і 
спорту із залученням 
бюджетних коштів, коштів 
інвесторів та фонду 
регіонального розвитку, у т.ч. в  
територіальних громадах 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

 

- - - - - - Відкриття 

нових 

спортивних 

споруд, 

модернізація, 

проектування і 
оснащення та 

капітальний 

ремонт 
наявних для 

надання 

фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Інші джерела 919412,0 123500,0 153500,0 185000,0 212750,0 244662,0 послуг 
населенню з  

урахуванням 

сучасних 
вимог 

2) Забезпечення розвитку 

фізичної культури і спорту на 
рівні територіальних громад 

шляхом розширення мережі 

закладів фізичної культури і 
спорту (спортивних шкіл, 

секцій, клубів), також 

облаштування 
багатофункціональних 

спортивних майданчиків з 

синтетичним покриттям та 
тренажерним обладнанням для 

масового користування 

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 
 

- - - - - - Будівництво 

багатофункціо
нальних 

спортивних 

майданчиків 
для надання 

фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних 

послуг 

населенню з 
урахуванням 

сучасних 

вимог. 
Проведення 

капітальних та 

поточних 
ремонтів 

майданчиків. 

Оновлення 
покриття та 

спортивного 

обладнання на 
майданчиках 

Територіальні громади  Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

Інші джерела 151911,0 20500,0 25500,0 30500,0 35075,0 40336,0 

3) Забезпечення проєктування 

та будівництва нових 
плавальних басейнів 

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет 610,0 100,0 110,0 121,0 133,0 146,0 Будівництво 

нових 
басейнів 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

Інші джерела 300000,0 50000,0 50000,0 50000,0 100000,0 50000 

 4) Забезпечення проєктування 
та будівництва палацу спорту в 

м. Чернігові 

2021-
2025 

роки 

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 600,0 300,0 200,0 100,0 - - Будівництво 
палацу спорту 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

Інші джерела 380000,0 140000,0 120000,0 120000,0 - - 

5) Забезпечення придбання 

обладнання та інвентарю, 
спортивного одягу, взуття і 

2021-

2025 
роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

10021,0 1641,0 

 

1805,0 1986,0 2185,0 2404,0 Покращення 

матеріально-
технічного 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані  

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн 

у тому числі за роками 

(тис.грн) Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

аксесуарів загального та 
спеціального призначення для 

оснащення спортивних 

закладів і спортивних споруд 

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації 

ЧОВ(Ф) Комітету ФВС 
МОН 

Обласний бюджет 
 

283,0 50,0 53,0 56,,0 60,0 64,0 стану  закладів 
фізичної 

культури і 

спорту 

Територіальні громади Бюджети місцевого 

самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

8 Надання якісних 

фізкультурно-

спортивних послуг 

1) Забезпечення роботи 

системи перепідготовки, 

підвищення кваліфікації 

кадрів, проведення атестації 
фахівців у сфері фізичної 

культури і спорту 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 

 

      Проведення  

перепідготовк

и, підвищення 

кваліфікації, 
атестації 

тренерів, 
працівників 

фізичної 

культури та 
спорту. 

Територіальні громади Бюджети місцевого 
самоврядування 

Обсяги видатків визначаються при затвердженні відповідних бюджетів 

     Всього        2239083,0 416101,0 438253,0 482402,0 452978,0 449349,0  

  

   Обласний 

бюджет 

в.т. числі 

1.Департамент 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміні-

страції  

2.Управління 

освіти і науки 

облдержадміні-

страції 

3.Управління 

охорони здоров’я 

облдержадміні-

страції 

479041,0 

 

 

 

379660,0 
 

 

 
98361,0 

 
 

 

1020,0 

80497,0 

 

 

 

63090,0 
 

 

 
17247,0 

 
 

 

160,0 

87604,0 

 

 

 

68881,0 
 

 

 
18553,0 

 
 

 

170,0 

95177,0 

 

 

 

75308,0 
 

 

 
19659,0 

 
 

 

210,0 

103331,0 

 

 

 

82281,0 
 

 

 
20830,0 

 
 

 

220,0 

112432,0 

 

 

 

90100,0 
 

 

 
22072,0 

 
 

 

260,0 

 

     Інші джерела 1760042,0 335604,0 350649,0 387225,0 349647,0 336917,0  

Примітка: обсяги фінансування програми коригуються щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік 

 

Директор Департаменту сім'ї, молоді  

та спорту Чернігівської обласної  

державної адміністрації             Андрій КУЖЕЛЬ 



 

 

Додаток 3 

до обласної 

Програми розвитку 

фізичної культури та 

спорту Чернігівської 

області на 2021-2025 

роки 
  

 

Результативні показники виконання Програми 

 
 

Найменування 

завдання 

Найменування показників  

виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Значення показника по роках 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Створення умов для 

забезпечення 

оптимальної рухової 

активності різних груп 

населення для зміцнення 

здоров’я з урахуванням 

інтересів, здібностей та 

індивідуальних 

особливостей кожного 

кількість працівників фізичної культури та спорту, 
які проводять заняття осіб 2016 2026 2026 2026 2026 

кількість проведених спортивних заходів за участі 
ветеранів фізичної культури і спорту 

одиниць 14 14 15 16 16 

кількість ветеранів, що брали участь у спортивних 
заходах 

осіб 2246 2246 2256 2266 2266 

кількість осіб,які відвідують заняття з фізичної 
культури та фізичного виховання 

осіб 129509 129600 129700 129800 129900 

кількість осіб, які охоплені оздоровчою діяльністю 
осіб 64899 

не менше 

65520 

не менше 

65520 

не менше 

65520 

не менше 

65520 
кількість проведених заходів, у яких беруть участь 
особи з інвалідністю 

одиниць 27 27 27 27 27 

кількість осіб з інвалідністю, які беруть участь у 
заходах осіб 279 

не менше  

290 

не менше  

290 

не менше 

290  

не менше 

290  
кількість спортивних споруд усіх типів 
пристосованих для занять фізичною культурою та 
спортом осіб з інвалідністю  

одиниць 1094 2015 2030 2045 2060 

кількість інструкторів з фізичної культури за місцем 
проживання та навчання громадян 

осіб 120 120 120 120 120 

кількість осіб, працюючих на  підприємствах, в 
установах, організаціях, державних органах області, 
які на добровільних засадах пройшли щорічне 
оцінювання фізичного здоров’я 

осіб 4580 4672 4765 4860 4957 



 

 

Найменування 

завдання 

Найменування показників  

виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Значення показника по роках 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

кількість громадських організацій фізкультурно-
спортивного спрямування, у т.ч. фізкультурно-
спортивні товариства 

одиниць 69 69 70 70 70 

кількість громадських організацій фізкультурно-
спортивного спрямування з якими укладено 
договори про співпрацю 

одиниць 38 38 40 45 45 

кількість заходів, проведених Центрами фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх» 

одиниць 268 270 270 270 270 

кількість учасників заходів, проведених Центрами 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

осіб 24731 25000 25050 25100 25150 

2. Створення умов для 
підвищення ефективності 
фізичної підготовки у 
Збройних Силах, інших 
військових формуваннях, 
утворених відповідно до 
законів, та правоохорон-
них органах 

кількість учасників ІІ-го і ІІІ-го етапів 
Всеукраїнської спартакіади допризовної і призовної 
молоді 

осіб ІІ ет.-380 

ІІІ ет.-12 

ІІ ет.-390 

ІІІ ет.-12 

ІІ ет.-400 

ІІІ ет.-12 

ІІ ет.-400 

ІІІ ет.-12 

ІІ ет.-400 

ІІІ ет.-12 

3. Популяризація 
здорового способу життя 
та подолання суспільної 
байдужості до здоров’я 
населення 

кількість навчальних закладів, підприємств, установ 
і організацій які проводять фізкультурно-оздоровчу 
роботу в своїх колективах 

одиниць 1490 не менше 

1490 

не менше 

1490 

не менше 

1490 

не менше 

1490 

4. Забезпечення 
функціонування та 
удосконалення мережі 
закладів фізичної 
культури і спорту 

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл одиниць 46 46 47 48 48 
кількість спортивних і фізкультурно - оздоровчих 
клубів 

одиниць 120 130 140 140 140 

кількість шкіл вищої спортивної майстерності одиниць 2 2 2 2 2 
кількість баз олімпійської підготовки одиниць 2 2 2 2 2 
кількість штатних працівників сфери фізичної 
культури та спорту 

осіб 2016 2020 2025 2030 2030 

кількість центрів фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» 

одиниць 3 3 3 3 3 

кількість центрів фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю «Інваспорт» 

одиниць 1 1 1 1 1 

5. Забезпечення відбору 
осіб, які мають високий 
рівень підготовленості та 

кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, яких залучено до участі у змаганнях 
 

осіб 14597 не менше 

14597 

не менше 

14597 

не менше 

14597 

не менше 

14597 



 

 

Найменування 

завдання 

Найменування показників  

виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Значення показника по роках 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

здатні під час 
проведення спортивних 
заходів витримувати 
значні фізичні та 
психологічні 
навантаження, для 
подальшого залучення їх 
до резервного спорту 

кількість учнів та студентів, яких залучено до участі 
у змаганнях осіб 7500 

не менше 

7500 

не менше 

7500 

не менше 

7500 

не менше 

7500 

кількість учасників Всеукраїнської спартакіади 

«Повір у себе» серед дітей з інвалідністю 
осіб 207 

не менше 

207 

не менше 

207 

не менше 

207 

не менше 

207 

кількість спортсменів постійного складу - учнів 

ШВСМ осіб 247 247 247 250 250 

6. Підтримка та розвиток 
олімпійського, 
неолімпійського, 
паралімпійського та 
дефлімпійського руху 

кількість представників області у збірних командах 
України з видів спорту, в т.ч. інвалідів 

осіб 317 320 323 325 325 

кількість підготовлених в області майстрів спорту 
України 

осіб 37 39 40 40 40 

кількість підготовлених в області майстрів спорту 
України міжнародного класу 

осіб 6 7 8 8 8 

кількість підготовлених в області кандидатів у 
майстри спорту і першорозрядників 

осіб 477 450 455 460 460 

кількість проведених обласних спортивних змагань  
з олімпійських та неолімпійських видів спорту  

одиниць 77 80 85 90 90 

кількість проведених навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту одиниць 140 

не менше 

140 

не менше 

140 

не менше 

140 

не менше 

140 
кількість нагород (медалей), завойованих 
спортсменами області на міжнародних змаганнях  

одиниць 100 103 105 107 109 

кількість нагород (медалей), завойованих 
спортсменами області на Всеукраїнських змаганнях  

одиниць 715 717 719 720 720 

7. Розбудова спортивної 
інфраструктури, у тому 
числі шляхом 
будівництва та 
модернізації спортивних 
споруд із залученням 
коштів інвесторів 

кількість спортивних споруд усіх видів одиниць 2775 2780 2783 2786 2790 

кількість  площинних спортивних споруд одиниць 1982 1990 1995 2000 2000 

кількість спортивних споруд із синтетичним 

покриттям  
одиниць 77 80 83 86 90 

кількість плавальних басейнів 

 
одиниць 3 3 4 4 4 

8. Надання якісних 
фізкультурно-
спортивних послуг 
 
 
 

кількість фахівців фізичної культури та спорту, які 

пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації 

та атестацію 

осіб 183 188 190 200 200 

кількість штатних працівників сфери фізичної 
культури та спорту які мають спеціальну вищу 
освіту з фізичної культури і спорту 

осіб 1579 1580 1580 1585 1585 



 

 

Найменування 

завдання 

Найменування показників  

виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Значення показника по роках 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

витрачено коштів на придбання інвентарю та 

обладнання  
тис. грн 1641,0 1805,0 1986,0 2185,0 2404,0 

 

 

 

Директор Департаменту сім'ї, молоді  

та спорту Чернігівської обласної  

державної адміністрації             Андрій КУЖЕЛЬ

        

 



 

 

Додаток 4 

до обласної Програми 

розвитку фізичної культури та 

спорту Чернігівської області  

на 2021-2025 роки 

Додаток  

ПОЛОЖЕННЯ 

про забезпечення матеріального і морального заохочення, призначення 

та виплату грошових винагород спортсменам з олімпійських видів 

спорту та їх тренерам 

 

Це Положення визначає порядок, механізм призначення, виплати та 

граничні розміри грошових винагород спортсменам з олімпійських видів 

спорту та їх тренерам. 

1. Грошові винагороди за високі спортивні результати на змаганнях 

міжнародного рівня призначаються: 

1.1. Спортсменам, які у складі збірних команд України на офіційних 

міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту посіли перше, друге і 

третє місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, 

Європейських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських юнацьких 

олімпійських фестивалях, чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи серед 

дорослих, молоді, юніорів, юніорок та юнаків і дівчат, чемпіонатах світу та 

чемпіонатах Європи серед спортсменів з інвалідністю (далі – спортсменам). 

1.2. Особистим тренерам, які брали безпосередню участь у підготовці 

спортсменів. У разі, коли підготовку спортсмена здійснюють кілька тренерів, 

призначається лише одна винагорода, яка розподіляється між ними 

пропорційно, в рівних частинах. 

1.3. У разі зайняття спортсменом декількох призових місць на одних 

вищезазначених змаганнях грошова винагорода призначається за кожне 

завойоване призове місце.   

1.4. У командних видах програми, ігрових видах спорту у складі команд 

до п’яти спортсменів – грошова винагорода спортсмену призначається у 

розмірі 50 відсотків загальної суми винагороди. 

1.5. У командних видах програми, у складі шести і більше спортсменів, 

та ігрових видах спорту, у складі команд з 12 і більше спортсменів – грошова 

винагорода спортсмену призначається у розмірі 30 відсотків загальної суми 

винагороди. 

1.6. Розмір грошової винагорода тренерам, які безпосередньо брали 

участь у підготовці спортсмена, становить 50 відсотків винагороди 

спортсмена. 

2. Грошові винагороди призначаються спортсменам – громадянам 

України, які у складі національних збірних команд України з олімпійських 

видів спорту представляють Чернігівську область. 



 

 

3. Грошові винагороди встановлюються відповідно до Розмірів 

грошових винагород спортсменам з олімпійських видів спорту, що є 

додатком до цього Положення. 

4. Для призначення грошових винагород спортсменам з олімпійських 

видів спорту та їх тренерам до Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської обласної державної адміністрації керівниками закладів 

фізичної культури і спорту, вихованцями яких є спортсмени на момент 

досягнення результату, подаються документи, а саме:  

лист-клопотання; 

копію паспорту громадянина України, засвідчену власноручним 

підписом; 

копію ідентифікаційного податкового номеру (крім фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, або до 

паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки 

платника податків), засвідчену власноручним підписом; 

копії протоколів відповідних офіційних міжнародних змагань, що 

входять до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України (далі – Календарний план), затверджених 

Міністерством молоді та спорту України на відповідний рік; 

згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI, яка 

надається в довільній формі. 

5. Документи для призначення грошових винагород спортсменам з 

олімпійських видів спорту та їх тренерам подаються до Департаменту сім’ї, 

молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації не пізніше 

30 робочих днів з дати проведення офіційних міжнародних змагань, 

включених до Календарного плану на відповідний рік, на яких спортсмен 

показав результат, відповідно до додатку до цього Положення. 

6. Грошові винагороди призначаються та виплачуються на підставі 

розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації за 

поданням Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної 

державної адміністрації. 

7. Фінансування видатків, пов’язаних з призначенням та виплатою 

грошових винагород, здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, 

передбачених Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної 

адміністрації в межах щорічних загальних асигнувань. 

 

Директор Департаменту сім'ї, молоді  

та спорту Чернігівської обласної  

державної адміністрації              Андрій КУЖЕЛЬ 

 



 

 

Додаток 

до Положення про забезпечення 

матеріального і морального 

заохочення, призначення та 

виплату грошових винагород 

спортсменам з олімпійських видів 

спорту та їх тренерам 

 

 

РОЗМІРИ 

грошових винагород спортсменам з олімпійських видів спорту 

тис. грн 

№ 

з/п 
Вид змагання 

Зайняте місце 

І місце ІІ місце ІІІ місце 

1. Олімпійські ігри 100,0 80,0 60,0 

2. Паралімпійські та Дефлімпійські ігри 50,0 40,0 30,0 

3. Чемпіонати світу серед дорослих 40,0 35,0 30,0 

4. Чемпіонати світу серед спортсменів з інвалідністю 30,0 25,0 20,0 

5. Чемпіонати Європи серед дорослих, 

Європейські ігри 

30,0 25,0 20,0 

6. Чемпіонати Європи серед спортсменів з інвалідністю 20,0 15,0 10,0 

7. Чемпіонати світу серед молоді, юніорів, юніорок, 

Юнацькі Олімпійські ігри 

25,0 20,0 15,0 

8. Чемпіонати світу серед юнаків, дівчат 15,0 10,0 7,5 

9. Чемпіонати Європи серед молоді, юніорів, юніорок, 

Європейські юнацькі олімпійські фестивалі 

15,0 12,5 10,0 

10. Чемпіонати Європи серед юнаків, дівчат 10,0 7,5 5,0 

 

Директор Департаменту сім‘ї, молоді та спорту 

Чернігівської обласної державної адміністрації         Андрій КУЖЕЛЬ 



 

 

Додаток 5 

до обласної Програми розвитку 

фізичної культури та спорту 

Чернігівської області  

на 2021-2025 роки 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласні стипендії для провідних та перспективних спортсменів 

Чернігівської області 

 

1. Це положення регламентує умови та порядок призначення та виплати 

щомісячних обласних стипендій для провідних та перспективних спортсменів 

Чернігівської області юнацького, юніорського або молодіжного віку (надалі – 

стипендія) – чемпіонів, призерів Олімпійських, Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Юнацьких 

Олімпійських та Європейських ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої 

шахової олімпіади, чемпіонатів України, Європи, світу, інших змагань 

міжнародного рівня, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України, затвердженого Міністерством 

молоді та спорту України (далі – Календарний план). 

Стипендія запроваджується з метою забезпечення матеріального та 

морального заохочення провідних та перспективних спортсменів області, 

стимулювання зростанню їх спортивних результатів і успішних виступів на 

змаганнях різного рівня в рамках обласної Програми розвитку фізичної 

культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки. Головним 

розпорядником коштів на виплату стипендій є Департамент сім’ї, молоді та 

спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (надалі – Департамент). 

2. Розмір стипендії затверджується розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації персонально кожному спортсмену за поданням 

Департаменту, виходячи з рівня досягнутих спортивних результатів, 

соціального стану та доходів сім’ї, необхідності додаткових витрат, пов’язаних 

з виконанням планів підготовки до змагань. 

3. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою стипендій, здійснюється 

за рахунок коштів обласного бюджету в межах кошторисних призначень 

Департаменту, передбачених на проведення заходів з фізичної культури і 

спорту. 

4. Кандидатами на призначення стипендій можуть бути: 

спортсмени з видів спорту серед молоді, юніорів (юніорок), кадетів, юнаків 

(дівчат), які зайняли 1 - 10 місця на Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, Юнацьких Олімпійських та 

Європейських іграх, інших змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів 

спорту, включених до Календарного плану, або 1 - 6 місця на Всесвітніх іграх з 

неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній 



 

  

шаховій олімпіаді, на чемпіонатах світу, Європи, інших змаганнях 

міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту, включених до 

Календарного плану; 

 спортсмени з видів спорту серед молоді, юніорів (юніорок), кадетів, юнаків 

(дівчат), які зайняли 1-3 місце на чемпіонатах України та інших змаганнях 

всеукраїнського рівня, включених до Календарного плану. 

5. Подання про призначення стипендій подаються до Департаменту, за 

встановленим і затвердженим наказом директора Департаменту зразком: 

дитячо-юнацькими спортивними школами; 

школами вищої спортивної майстерності; 

офіційно зареєстрованими обласними федераціями (осередками 

національних федерацій) з видів спорту; 

Чернігівським регіональним центром з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт». 

Збір та обробка персональних даних кандидатів на здобуття стипендій 

здійснюються відповідно до чинного законодавства України. 

До подання додаються: 

копія паспорта громадянина України чи свідоцтва про народження; 

копія ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 

податкової служби і мають відмітку у паспорті, або до паспорта яких внесені 

дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків); 

копії протоколів відповідних офіційних змагань, що входять до 

Календарного плану за минулий рік; 

довідка про склад сім’ї; 

згода на обробку персональних даних. 

Подання про призначення стипендій подаються на спортсменів, які на 

офіційних змаганнях виступають за Чернігівську область. 

6. Для перевірки поданих документів та визначення спортсменів, яким 

буде встановлена та виплачена стипендія (надалі – стипендіат), утворюється 

комісія по визначенню стипендіатів з кандидатів на здобуття обласних 

стипендій для провідних та перспективних спортсменів Чернігівської області 

(надалі – Комісія).  

Подання про призначення стипендій подаються не пізніше ніж за десять 

днів до засідання Комісії.  

7. Комісія утворюється за відповідним наказом директора Департаменту, 

яким затверджується її кількісний і персональний склад. Комісію очолює 

голова, який за посадою є директором Департаменту. До складу Комісії входять 

заступник голови, секретар, члени Комісії. 

8. Формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії є правомочним, 

якщо на ньому присутня більш як половина від її складу. 



 

  

9. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх 

членів Комісії (не менше половини її складу) шляхом відкритого голосування. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. 

10. Рішення Комісії про визначення стипендіатів з кандидатів на здобуття 

стипендій, приймається один раз на рік протягом року виплати стипендій. 

11. У випадку дострокового позбавлення спортсмена стипендії протягом 

року виплати стипендій, рішення Комісії про визначення стипендіатів з 

кандидатів на здобуття стипендій може прийматися більше ніж один раз на рік. 

12. Рішення про визначення стипендіатів із загальної кількості винесених 

на розгляд Комісії кандидатів приймаються Комісією по кожному кандидату 

окремо та оформляються відповідним протоколом.  

13. На підставі протоколу Комісії Департамент у семиденний термін після 

засідання Комісії забезпечує підготовку проєкту розпорядження голови 

обласної державної адміністрації щодо встановлення стипендії та затвердження 

персонального складу стипендіатів. 

14. У разі необхідності для прийняття максимально об’єктивного рішення 

Комісія може запросити додаткову (не вказану в зазначеному вище переліку) 

інформацію про кандидатів на отримання стипендій та запросити їх або їх 

тренерів особисто.  

15. Стипендії призначаються для спортсменів з олімпійських видів 

спорту, для спортсменів з неолімпійських видів спорту та для спортсменів з 

інвалідністю. Кількість стипендій залежить від досягнутих спортсменами 

результатів і щорічно визначається Комісією та не може перевищувати 

двадцять. 

 Стипендії виплачуються щомісячно: 

для спортсменів з олімпійських видів спорту та для спортсменів з 

інвалідністю у розмірі, що не перевищує 50% розміру прожиткового мінімуму 

на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 01 січня календарного 

року; 

для спортсменів з неолімпійських видів спорту у розмірі, що не перевищує 

25% розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, 

встановленого на 01 січня календарного року. 

Оподаткування стипендії здійснюється згідно чинного законодавства 

України. 

16. Стипендії призначаються щороку з 01 січня на один календарний рік 

за підсумками минулого року.  

17. Стипендії виплачуються щомісячно, незалежно від інших виплат, у 

т.ч. заробітної плати, оплати харчування, різних доплат та надбавок, 

преміальних за досягнуті високі спортивні результати. 

18. Після закінчення терміну виплати стипендії (1 рік) стипендіат має 

право на повторне висунення його кандидатури на здобуття стипендії. 

19. Виплата стипендії припиняється у разі: 

порушення спортсменом спортивного режиму; 



 

  

невиконання планів навчально-тренувальних занять та індивідуальних 

планів підготовки; 

виступів спортсмена на змаганнях за іншу область; 

дискваліфікації спортсмена; 

зміни громадянства; 

смерті спортсмена. 

20. Спортсмена може бути позбавлено стипендії достроково відповідно 

до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації за 

поданням Департаменту на підставі рішення Комісії, протягом 15 календарних 

днів з дня встановлення факту, зазначеного в пункті 19 цього Положення. 

 

 

 

Директор Департаменту сім'ї, молоді  

та спорту Чернігівської обласної  

державної адміністрації        Андрій КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Додаток 6 

до обласної Програми розвитку 

фізичної культури та спорту 

Чернігівської області  

на 2021-2025 роки 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про обласні стипендії провідним спортсменам – кандидатам на участь  
в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх  

 
 

1.  Обласні стипендії провідним спортсменам – кандидатам на участь в 

Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх (надалі – Іграх), далі – 

стипендії, призначаються провідним спортсменам області, членам 

національних збірних команд України з видів спорту, які представляють на 

змаганнях Чернігівську область. Стипендії призначаються з метою 

стимулювання успішних виступів провідних спортсменів на міжнародній 

спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту вищих 

досягнень та створення позитивного іміджу держави у світовій спільноті через 

видатні спортивні досягнення. 

2.  Підставою для призначення стипендії є наказ Міністерства молоді та 

спорту України про затвердження складу спортсменів – кандидатів на участь в 

Іграх або інша офіційна інформація Міністерства молоді та спорту України, яка 

підтверджує завоювання конкретним спортсменом ліцензії на право участі в 

Іграх або документальне підтвердження про досягнення спортсменом 

відповідного результату на чемпіонатах світу чи Європи.  

3.  Призначення та виплата стипендії проводиться на підставі 

розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації за 

поданням Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної 

державної адміністрації. 

4.  Стипендії виплачуються щомісячно, починаючи з місяця наступного 

після набрання чинності наказу Міністерства молоді та спорту України про 

затвердження складу спортсменів – кандидатів на участь в Іграх або отримання 

офіційної інформації про завоювання спортсменом ліцензії на право участі в 

Іграх до місяця (включно), в якому відбуваються Ігри, чи до місяця, в якому 

спортсмена виключено зі складу кандидатів на участь в Іграх. 

Оподаткування стипендій здійснюється згідно чинного законодавства 

України. 

5.  Стипендії виплачуються щомісячно, незалежно від інших виплат, у т.ч. 

заробітної плати, оплати харчування, різних доплат та надбавок, преміальних за 

досягнуті високі спортивні результати. 

6.  Розмір стипендій визначено в залежності від досягнутих спортивних 

результатів за останні два роки, що передують року проведення Ігор. 



 

  

6.1. Спортсмени, які завоювали ліцензію на право участі в Олімпійських 

іграх, або входять до складу елітної групи спортсменів – кандидатів на участь в 

Іграх, посіли 1 - 3 місце на чемпіонатах світу серед дорослих, або 1 - 3 місце на 

чемпіонатах Європи серед дорослих (в олімпійських номерах програми) та 

мають потенціал для завоювання 1 - 6 місця на Олімпійських іграх – в сумі 10 

тисяч гривень щомісячно кожному спортсмену. 

6.2. Спортсмени, які мають потенціал для завоювання ліцензії на право 
участі в Олімпійських іграх, або входять до складу елітної групи спортсменів – 
кандидатів на участь в Іграх, посіли 1 - 6 місце на чемпіонатах світу серед 
дорослих, або 1 - 5 місце на чемпіонатах Європи серед дорослих, або 1 місце на 
чемпіонатах світу чи Європи серед юніорів (юніорок) та молоді (в олімпійських 
номерах програми) та мають потенціал для завоювання 1 - 8 місця на 
Олімпійських іграх – в сумі 5 тисяч гривень щомісячно кожному спортсмену. 

6.3. Спортсмени, які мають потенціал для завоювання ліцензії на право 
участі в Олімпійських іграх, або входять до складу елітної групи спортсменів – 
кандидатів на участь в Олімпійських іграх, посіли 1 - 8 місце на чемпіонатах 
світу серед дорослих, або 1 - 7 місце на чемпіонатах Європи серед дорослих, 
або 1 - 3 місце на чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок) чи 
молоді (в олімпійських номерах програми) та мають потенціал для завоювання 
1 - 10 місця на Олімпійських іграх – в сумі 3 тисячі гривень щомісячно 
кожному спортсмену. 

6.4. Спортсмени, які мають потенціал для завоювання ліцензії на право 

участі в Олімпійських іграх, або входять до складу провідної групи спортсменів 

– кандидатів на участь в Олімпійських іграх, посіли 1 - 10 місце на чемпіонатах 

світу серед дорослих, або 1 - 9 місце на чемпіонатах Європи серед дорослих, 

або 1 - 6 місце на чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок) чи 

молоді (в олімпійських номерах програми) та мають потенціал для завоювання 

1 - 12 місця на Олімпійських іграх – в сумі 3 тисяч гривень щомісячно кожному 

спортсмену. 

6.5. Спортсмени, які мають потенціал для завоювання ліцензії на право 

участі в Олімпійських іграх, або входять до складу перспективної групи 

спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх, посіли 1 - 12 місце на 

чемпіонатах світу, або 1 - 12 місце на чемпіонатах Європи серед дорослих, або 

1 - 8 місце на чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок) чи молоді 

(в олімпійських номерах програми) та мають потенціал для завоювання 1 - 15 

місця на Олімпійських іграх – в сумі 2 тисячі гривень щомісячно кожному 

спортсмену. 

6.6. Спортсмени, які завоювали ліцензію на право участі в 

Паралімпійських чи Дефлімпійських іграх, або входять до складу спортсменів-

кандидатів на участь в Паралімпійських чи Дефлімпійських іграх, посіли 1 - 3 

місце на чемпіонатах світу чи Європи серед дорослих, або 1 - 6 місце на 

чемпіонатах світу серед юніорів (юніорок) чи молоді та мають потенціал для 

завоювання 1 – 6 місця на Паралімпійських або Дефлімпійських іграх, в сумі              

5 тисяч гривень щомісячно кожному спортсмену.  



 

  

7.  Розмір стипендії може бути змінено розпорядженням голови 

Чернігівської обласної державної адміністрації за поданням Департаменту сім’ї, 

молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації. 

8.  Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою стипендій, здійснюється 

за рахунок коштів обласного бюджету в межах кошторисних призначень 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної 

адміністрації, передбачених на проведення заходів з фізичної культури і 

спорту.  

9.  Після закінчення терміну виплати стипендії провідний спортсмен – 

кандидат на участь в Іграх може повторно отримати право на виплату стипендії 

в разі виконання вимог для її отримання. 

10. Спортсмена може бути позбавлено стипендії достроково відповідно до 

розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації за 

поданням Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної 

державної адміністрації, у разі: 

порушення спортсменом спортивного режиму; 

невиконання спортсменом планів навчально-тренувальних занять чи 

індивідуальних планів підготовки; 

дискваліфікації спортсмена або переїзду його на постійне проживання до 

іншого регіону чи країни. 

 

 

 

Директор Департаменту сім'ї, молоді  

та спорту Чернігівської обласної  

державної адміністрації      Андрій КУЖЕЛЬ 

 

 


